REF. MRS28564

630 000 € Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 4 Sovrum till salu i El Masnou, Barcelona
Spanien » Barcelona » Maresme kusten » El Masnou » 08320

4

3

284m²

282m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta

Kontakta oss angående denna fastigheten
+34 935 952 490

maresme@lucasfox.com

lucasfox.se

Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Spanien
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ÖVERBLICK

Ett radhus med 4 sovrum med god renoveringspotential
nära stranden i El Masnou med möjlighet att dela upp
tomten och bygga ett annat hus.
Detta charmiga radhus har ett utmärkt läge på en lugn gata i hjärtat av El Masnou och
bara några minuters promenad från stranden, småbåtshamnen och tågstationen.
Fastigheten är byggd på en dubbel tomt med åtkomst från både vägen ovan och
under, så det har potential att delas upp så att ett andra hus kan byggas på den övre
delen.
Huset går tillbaka till 1950-talet och är fördelat på 3 våningar via en attraktiv böjd
trappa. På bottenvåningen leder ytterdörren till vardagsrummet, ett förrådsrum,
köket-matrummet och badrummet. Dörr leder ut till den bakre uteplatsen med en
original fontän, tvättstuga och ytterligare förråd. På första våningen finns sovrummet
med havsutsikt, en gästtoalett, ett förråd / omklädningsrum och ytterligare ett
dubbelrum med tillgång till den bakre terrassen / trädgården. På översta våningen
finns ett badrum med badkar, ytterligare 2 dubbelrum och ett annat förråd.

lucasfox.se/go/mrs28564
Havsutsikt, Trädgård, Garagem privada,
Naturligt ljus, Parkering, Djur vänligt,
Förråd, I behov av renovering ,
Inbyggda garderober,
Nära internationella skolor,
Nära transportmedel, Tvättstuga,
Uppvärmning

Utanför är den bakre trädgården byggd över olika nivåer, med terrasser, en gräsmatta
och på toppen finns ett rymligt garage för 2-3 bilar med direkt tillgång till gatan.
Huset är i behov av betydande uppdatering men har god potential som ett
familjehem. Alternativt kan det vara intressant för en investerare som vill bygga två
separata fastigheter.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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